ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань правоохоронної діяльності,
боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових
та учасників бойових дій
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 07 жовтня 2021 року з питання № 1 порядку денного
«Про хід виконання у 2021 році заходів Комплексної програми щодо
забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки»
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію заступника директора Департаменту – начальника
управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними
органами Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та
взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної
адміністрації Г. Безуглого про хід виконання Комплексної програми щодо
забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного
захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної
державної адміністрації забезпечити подальше виконання та реалізацію заходів
Комплексної програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони
прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи
на 2021 – 2027 роки.

Голова комісії

О. ХАРДІН

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань правоохоронної діяльності,
боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових
та учасників бойових дій
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 07 жовтня 2021 року з питання № 2 порядку денного
«Про проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін до Комплексної
програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки"»
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію заступника директора Департаменту – начальника
управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними
органами Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та
взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної
адміністрації Г. Безуглого взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації
доопрацювати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Комплексної програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони
прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на
2021 – 2027 роки», зокрема передбачити:
- доповнення переліку виконавців програми установою: «Територіальне
управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області» з
обсягом фінансування у 2021 році 5 000, 0 тис. грн;
- фінансування у 2021 році Управління стратегічних розслідувань в
Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної
поліції України у сумі 1 000,0 тис. грн;
- фінансування першого відділу Лубенського районного територіального
центру комплектування та соціальної підтримки у 2021 році у сумі
90,0 тис. грн.
3. Внести на розгляд чергової сесії обласної ради доопрацьований проєкт
рішення «Про внесення змін до Комплексної програми щодо забезпечення
законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян
та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки» у встановленому порядку.
Голова комісії

О. ХАРДІН

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань правоохоронної діяльності,
боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових
та учасників бойових дій
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 07 жовтня 2021 року з питання № 3 порядку денного
«Про проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін до регіональної
Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та
запобігання їх виникненню на 2021 – 2027 роки"»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію т.в.о. директора Департаменту з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської
обласної державної адміністрації В. Стеблянка взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
регіональної Програми захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021 – 2027 роки».

Голова комісії

О. ХАРДІН

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань правоохоронної діяльності,
боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових
та учасників бойових дій
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 07 жовтня 2021 року з питання № 4 порядку денного
«Про проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін до
Антикорупційної програми Полтавської обласної ради на 2021 – 2023 роки"»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію заступника начальника відділу юридичного забезпечення
виконавчого апарату обласної ради Л. Метельської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Антикорупційної програми Полтавської обласної ради на 2021 – 2023 роки».

Голова комісії

О. ХАРДІН

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань правоохоронної діяльності,
боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових
та учасників бойових дій
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 07 жовтня 2021 року з питання № 5 порядку денного
«Про проєкт рішення обласної ради "Про об’єднання сіл Фуглі, Запорожці,
Мокрії в село Мокрії Комишнянської селищної територіальної громади
Миргородського району Полтавської області"»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію заступника керівника апарату – керуючого справами
виконавчого апарату обласної ради Т. Паутової взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про об’єднання сіл Фуглі,
Запорожці, Мокрії в село Мокрії Комишнянської селищної територіальної
громади Миргородського району Полтавської області».

Голова комісії

О. ХАРДІН

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань правоохоронної діяльності,
боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових
та учасників бойових дій
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 07 жовтня 2021 року з питання № 6 порядку денного
«Про проєкт рішення обласної ради "Про віднесення селища міського типу
Котельва Полтавського району Полтавської області до категорії селища"»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію заступника керівника апарату – керуючого справами
виконавчого апарату обласної ради Т. Паутової взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про віднесення селища
міського типу Котельва Полтавського району Полтавської області до категорії
селища».

Голова комісії

О. ХАРДІН

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань правоохоронної діяльності,
боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових
та учасників бойових дій
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 07 жовтня 2021 року з питання № 7 порядку денного
«Про розгляд листа Управління стратегічних розслідувань в Полтавській
області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України
щодо виділення субвенції з обласного бюджету для проведення поточного
ремонту приміщень Управління та придбання службового автомобіля»
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника відділу Управління стратегічних розслідувань
в Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної
поліції України Н. Шмонденко взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації
розглянути можливість виділення Управлінню стратегічних розслідувань в
Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної
поліції України відповідних коштів.

Голова комісії

О. ХАРДІН

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань правоохоронної діяльності,
боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових
та учасників бойових дій
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 07 жовтня 2021 року з питання № 8 порядку денного «Про розгляд листа
державної установи "Божковська виправна колонія (№ 16)" Північно-Східного
міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань
Міністерства юстиції України щодо виділення субвенції у розмірі 200 тис. грн
на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту приміщень
відділення соціально-психологічної служби № 2»
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію заступника начальника державної установи «Божковська
виправна колонія (№ 16)» Північно-Східного міжрегіонального управління з
питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України
С. Гаркавого взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації
розглянути можливість виділення державній установі «Божковська виправна
колонія (№ 16)» Північно-Східного міжрегіонального управління з питань
виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України відповідних
коштів.

Голова комісії

О. ХАРДІН

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань правоохоронної діяльності,
боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових
та учасників бойових дій
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 07 жовтня 2021 року з питання № 9 порядку денного
«Про розгляд листа управління патрульної поліції в Полтавській області
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України щодо виділення
коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт службових
транспортних засобів»
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
Інформацію т.в.о. начальника Управління патрульної поліції в
Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції
України Є. Яковенка взяти до відома.

Голова комісії

О. ХАРДІН

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань правоохоронної діяльності,
боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових
та учасників бойових дій
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 07 жовтня 2021 року з питання № 11 порядку денного
«Про погодження кандидатур для нагородження почесною відзнакою –
Нагрудним знаком Полтавської обласної ради «За вірність народу України»
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Підтримати подання громадської організації «Спілка ветеранів
антитерористичної операції «Сфера» (від 20.09.2021 № 001/001-А) та
нагородити почесною відзнакою – Нагрудним знаком Полтавської обласної
ради «За вірність народу України» згідно з поданням.
2. Підтримати подання депутата Полтавської обласної ради С. Бульбахи
(від 28.09.2021) та нагородити почесною відзнакою – Нагрудним знаком
Полтавської обласної ради «За вірність народу України» згідно з поданням.
3. Підтримати подання депутата Полтавської обласної ради О. Діденка
(від 30.09.2021) та нагородити почесною відзнакою – Нагрудним знаком
Полтавської обласної ради «За вірність народу України» згідно з поданням.
4. Підтримати подання Полтавського обласного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки (від 30.09.2021 № 10/664) та
нагородити почесною відзнакою – Нагрудним знаком Полтавської обласної
ради «За вірність народу України» згідно з поданням.
5. Підтримати подання депутата Полтавської обласної ради С. Бульбахи
(від 07.10.2021) та нагородити почесною відзнакою – Нагрудним знаком
Полтавської обласної ради «За вірність народу України» згідно з поданням.
6. Рекомендувати
голові
Полтавської
обласної
ради
видати
розпорядження про нагородження почесною відзнакою – Нагрудним знаком
Полтавської обласної ради «За вірність народу України» погоджених
кандидатур.
Голова комісії

О. ХАРДІН

